ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจาปี 2560
…………………..………………………….
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ได้ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา
บุตรของสมาชิกหรือของสมาชิกสมทบ ประจาปี 2560 นั้น
บัดนี้ สหกรณ์ฯ ดาเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผูท้ ี่ได้รับทุนการศึกษา ประจาปี 2560 ให้มารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม
2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยให้แจ้งชื่อเข้าร่วมรับมอบทุนได้ที่
ฝ่ายจัดการฯ โทรศัพท์ 3172-3, 3180 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กรณีทไี่ ม่สามารถมารับทุนการศึกษาได้ตนเอง
ให้บิดาหรือมารดารับทุนการศึกษาแทน โดยไม่อนุญาตให้บคุ คลอื่นมารับทุนการศึกษาแทน และกรณีไม่ได้มารับทุนการศึกษา
สหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนการศึกษา เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือออมทรัพย์พิเศษ(ของสมาชิกผู้ขอทุนการศึกษา) ในวันที่ 26
ธันวาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ประจาปี 2560
ระดับประถมศึกษา
ลาดับ
ชื่อ - สกุล (บุตร)
1
ด.ช.ก้องกิดากร ทองมี
2
ด.ญ.ชนากานต์ แก่นเพชร
3
ด.ช.กัมปนาท รัตนะ
4
ด.ช.ฐานวัฒน์ โสพรรณรัตน์
5
ด.ญ.ปาณิกา จุลเลศ
6
ด.ช.พชรวิชญ์ ว่องไวรัตนกุล
7
ด.ญ.กานต์พิชชา พุมดวง
8
ด.ญ.กัญญ์ณัชชา พุมดวง
9
ด.ญ.สุพิชชา ชูเชื้อ
10 ด.ญ.ชนิดาภา จริตงาม
11 ด.ญ.ซาเรีย สายวารี
12 ด.ญ.ธัญชนก แก้วทอง
13 ด.ญ.ณัฐนิชา แววศักดิ์
14 ด.ญ.ฟ้าใส เรืองนาค
15 ด.ญ.ณิชาภา เก้าเอี้ยน
16 ด.ญ.ณิชากร แก่นเพชร
17 ด.ช.กตพล ยิ่งยงค์
18 ด.ช.ศิรศักดิ์ นุ่นรักษา
19 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ จิวธนาธิปสกุล
20 ด.ญ.สุพนิดา ไกรนรา
21 ด.ช.สธรรดร บดีการ
22 ด.ช.รัชพล ชูภิรมย์
23 ด.ญ.กันต์นพัช บุญช่วย
24 ด.ช.ณัฐธิปก วิทยานุภากร
25 ด.ช.เฉลิมพล แก้วอุดม
26 ด.ช.บุณฑริก ธานีรัตน์
27 ด.ญ.อัญอัญญ์ ด่านสกุล
28 ด.ญ.ธนภรณ์ ไกรเทพ
29 ด.ช.ลัญฉกร นัคราเรือง
30 ด.ญ.ปานแก้วตา มิ่งขวัญ
31 ด.ญ.ลลิดา สุวรรณมาลัย
32 ด.ญ.ณกมล รักเถาว์
33 ด.ญ.ธารธรรม ระฆังทอง
34 ด.ญ.ณัฐนภัสส์ วิทยานุภากร

ทุนละ 1,000 บาท จานวน 34 ทุน
เป็นบุตรของ
นางพุทธมนต์ ทองมี
นายอาวุธ แก่นเพชร
นางวิลาสินี รัตนะ
นางพณิชา โสพรรณรัตน์
นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล
นางเจนจิรา พุมดวง
นายไพศาล พุมดวง
นางศันสนีย์ ชูเชื้อ
นายสุทธิรักษ์ จริตงาม
นายไกรศร สายวารี
น.ส.จารึก พรหมคลี่
นางชูลีรัตน์ คงเรือง
นางณัฐวศา เรืองนาค
น.ส.ขนิษฐา จิตรหลัง
นางนิภาพร แก่นเพชร
นางกอบสุข ยิ่งยงค์
นางณฐมน นุ่นรักษา
นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
นายธมยศ ไกรนรา
นางสุนันทา บดีการ
นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์
น.ส.นันทกาญจน์ บุญช่วย
นายณัฐพล วิทยานุภากร
นางออนอุไร แก้วอุดม
นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์
นายธีระศักดิ์ ด่านสกุล
นางจรี ไกรเทพ
น.ส.ขวัญใจ นัคราเรือง
นางเจนจิรา แก้วรัตน์
นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย
นางภิรมล รักเถาว์
อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
นางวีนา วิทยานุภากร

ระดับมัธยมศึกษา / ปวช.
ลาดับ
ชื่อ - สกุล (บุตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ด.ช.อริญชัย เรืองศรี
นายปรเมศวร์ สุวรรณ์
ด.ญ.ปัณณพร สุวรรณ์
นายภูริพัฒน์ เพชรกาฬ
น.ส.ธธิดา พูลสวัสดิ์
ด.ญ.ณิชาภัทร ทัศนวิสุทธิ์
น.ส.ชลกมล คองประชุม
นายธีรโชติ โจมฤทธิ์
ด.ช.สถาพร เหล่าทิพย์
ด.ญ.ทัศนนันท์ นาคถนอม
นายคณิศร คุณารักษ์
น.ส.มิ่งมาตา ทองปะนะ
ด.ญ.ธนัชชา พรหมประสิทธิ์
ด.ช.ธีวรา ประดู่
ด.ญ.นรภัทร ยิ่งยงค์
ด.ช.นิปุณ บิลคามิส
ด.ช.สิรธีร์ สายพรหม
ด.ช.ณัฐวัตร ประทุมทอง
น.ส.ณิชาภัทร รัสมี
ด.ญ.สายธารทอง มนต์แก้ว
น.ส.มิ่งกมล รัชตะสมบูรณ์
นายเมธัส ปรีชาติวงศ์
ด.ช.ณฐวรรธก์ บุษยากุล
ด.ช.ธีรเมธ ภักดีวานิช
น.ส.กัลยามาส กะลาสี
ด.ช.สุวโรจน์ อินณรงค์
ด.ญ.ปริยาภัทร สุขเกื้อ
น.ส.ภัทรมัย ประสาทแก้ว
ด.ญ.นภสร ขาวคง
ด.ญ.รักษิณา ปิยะกาญจน์

ทุนละ 1,200 บาท จานวน 30 ทุน
เป็นบุตรของ
นางมัลลิกา เรืองศรี
นางไพจิตรา สุวรรณ์
ด.ต.สัญชัย สุวรรณ์
นางกมลรัตน์ เพชรกาฬ
นางธัญญา พูลสวัสดิ์
นางณภัทร ทัศนวิสุทธิ์
นางเรวดี คองประชุม
น.ส.ปัทมา สุจารีย์
นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์
นางปมาภรณ์ นาคถนอม
นางมัลลิกา คุณารักษ์
นางนิตยา ทองปะนะ
นางธารีย์ พรหมประสิทธิ์
นายธวัชชัย ประดู่
นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
น.ส.จริยา สุขชื่น
นางวิมลรัศมิ์ สายพรหม
นายสมศักดิ์ ประทุมทอง
นางพัชรี รัสมี
นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
นางสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์
นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
นายอภิรุณ บุษยากุล
นายจาลอง ภักดีวานิช
นายถวิล กะลาสี
นางสุชะฎา อินณรงค์
น.ส.นิตยา รูปโอ
นางศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว
นางจรรยาพร ขาวคง
นายณรงค์ ปิยะกาญจน์

………………..
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล (บุตร)
น.ส.ศศิวิริยา พรหมมาศ
น.ส.นัทธมน พึ่งญาติ
นายไวทยา ช่วยอนันต์
นายคามิน ธีระรัตนสุนทร
นายอภิมุข ดรุมาศ
นายชยุตม์ โชติช่วย
นายศิวกร ทองคง
นายจิรภัทร ศรีบุญเอียด

ทุนละ 1,800 บาท จานวน 8 ทุน
ผู้ขอทุน (ชื่อบิดา/มารดา)
น.ส.นรกมล สุโขพล
นายธเนศพล พึ่งญาติ
นายภาณุวัฒน์ ช่วยอนันต์
นายพิมาน ธีระรัตนสุนทร
นายสตาร์ ดรุมาศ
นายวีรพงศ์ โชติช่วย
นางพวงทิพย์ ทองคง
นางประไพ ศรีบุญเอียด

